Aarhus, den 24. februar 2020
D2020-010726

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 16. januar 2020

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.00 - 11.30

Referent:

DRF

Fraværende:

AK, JWS og RGA

Mødeleder:

FP

Forkortelser:

Jesper Skorstengaard-JWS, Dorthe Ryom Fisker-DRF, Rikke Gierahn
Andersen-RGA, Jesper Hejndorf-JHE, Charlotte Ipsen-CI, Lars
Spanggaard Jensen-LSJ, Arne Krogsgaard-AK, Christine Kvist Meldgaard-CKM, Katrine Vinther Nielsen-KVN, Flemming Pedersen-FP,
Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk Thomassen-KLT

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2019
og 9. januar 2020.
Godkendelse af referatet fra den 12. december udsat til kommende møde. Referatet fra den 9. januar blev godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde med VIA eftervidereuddannelse og CFU. Deltagere
var ledelse og konsulenter fra VIA, og repræsentanter fra kredssamarbejderne
KSØ og KMV. På dagsordenen var opfølgning på det første møde i efteråret og
kvalificering af forslag til initiativer. Vi blev præsenteret for et nyt katalog. Fokus i udbuddet er, at kurser og uddannelse er initieret af de fagprofessionelle
og i fleksible løsninger. Derudover blev vi præsenteret for forslag til ændrede
og nye aktiviteter, der kan understøtte en bedre anvendelse af CFU, herunder
fokus på de analoge læremidler.
DRF orienterede fra forhandlingsmøde vedr. TR-vilkår i MSB. Vi afventer opfølgningen fra forvaltningen. Aftalen om TR-vilkår er endnu ikke underskrevet.
Arbejdsgruppe 1: Se nærværende dagsorden punkt 5. Arbejdsgruppen har derudover arbejdet med indstilling vedr. Lærerens Dag, 5. oktober.
Arbejdsgruppe 2: Har arbejdet med medlemsarrangementer og TR/TRS-valg
forår 2020.
Ad hoc arbejdsmiljøgruppe: Der er afholdt første møde. Styrelsen er inviteret
med i gruppen på InSite.
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3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Århus Lærerforenings generalforsamling 13. marts 2020
 Tilkendegivelse af kandidatur.
Formand, næstformand og den samlede styrelse tilkendegav, at de genopstiller
ved styrelsesvalget 2020.
 Information vedr. valgoplæg, herunder frist.
DRF lavede en kort opsamlende gennemgang af proceduren for valgoplæg.
 Andet.
Intet til referat.

5.

RÅ-møder.
 Oplæg fra arbejdsgruppe 1.
Bilaget blev præsenteret og styrelsen kvalificerede med inputs.
Det er vigtigt, at styrelsesmedlemmernes roller ift. RÅ-møder og tilbagemeldinger i de beskrevne sammenhænge bliver tydeliggjort.
Styrelsens forretningsorden, og forretningsorden for regionale møder skal gennemskrives og konsekvensrettes.
Synkronisering af de forskellige møder skal ske, så overleveringer muliggøres
rettidigt. Det er aftalt med Børn og Unge, at organisationen har en mødefrekvens, der muliggør sammenhænge.
Opmærksomhed på, at vi internt i organisationen bør lave et uddannelsesforløb
for TR/TRS i forhold til opgaven med at overlevere fra LMU til styrelsen og videre til RÅ. Fx uddannelsesforløb for de enkelte regionsgrupper.
I forhold til arbejdet med rettelser i de eksisterende forretningsordener er det
vigtigt, at processen for rettelser er tydeliggjort, så vi ikke mister oveblik og
sammenhænge.
Rå-møder bør have deres egen dagsorden og referat for opsamling og arkivering i vores interne systemer.
Der skal være en tydelig adskillelse af RÅ-møder i regioner og RÅ-møder i styrelsen.

6.

Styrelsens midtvejsevaluering den 9. januar 2020.

 Opsamling og beslutning.
Drøftelsen og konklusionen vedr. styrelsesdagsordenpunktet ´Sager og status
på arbejde i foreningen´ er ikke indeholdt i opsamlingen, det skrives ind i notatet.
Punkt vedr. styrelsens organisering er, i arbejdet med opfølgning fra internatet,
ikke medtaget i de endelige opsamlinger. Det foreslås, at vi tager punktet om
styrelsens organisering som et temamøde i ny styrelsesperiode.
Beslutningspunkter:
Styrelsen besluttede, at opgaven vedr. temadrøftelser placeres i arbejdsgruppe
2.
Styrelsen besluttede, at opgaven vedr. styrelsens strategiplan placeres i arbejdsgruppe 1.
Styrelsen tog forslaget vedr. internat og afsøgninger om mulige datoer til efterretning.
Styrelsen besluttede, at forslag til visualisering af Vision og Mission udarbejdes
nu og hænges op i styrelseslokalet.

7.

DLF’s ekstraordinære kongres den 5. februar 2020.
 Beslutning vedr. transport.
Afsøgning vedr. bus har vist sig at være fordyrende grundet færgetider. Vi tager derfor toget som vanligt.

8.

1. maj 2020.
 Fremlæggelse af foreløbigt program, grundlag, paroler mv.
 Århus Lærerforenings deltagelse vedr.:
o Evt. stå for debat i debatboblerne.
DRF og FP afsøger idéer og eventuelle temaer ved kommende møde i 1. majarbejdsgruppen den 17. februar 2020.
Fanebandoler (bæresele) til fanen er bortkommet efter udlån. Der indkøbes
en ny fanebandoler.
o Århus Lærerforenings ølvogn.
Vi gør som vanligt. FP er ansvarlig for holdsammensætning mv.
o Morgenmadsarrangement.
Forventes afviklet som vanligt i samarbejde med de øvrige faglige
organisationer.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Dagens TR/TRS-møde, herunder gennemgang af dagsorden og bilag.

Se dagsorden.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 20.01.2020: 6-by-møde. JWS og DRF.
Den 20.01.2020: KSØ-FU-møde. JWS.
Den 20.01.2020: KSØ-møde. JWS og DRF.
Den 20.01.2020: Informationsmøde om læringsplatforme for skoleledelser og
tillidsvalgte. DRF.
Den 21.01.2020: Møde med Aarhus Skolelederforenings bestyrelse. JWS og DRF.
Den 22.01.2020: Møde med Foreningen Skole og Forældre i Aarhus. JWS og
DRF.
Den 22.01.2020: Forhandlingsmøde om Forhåndsaftalen. JWS, DRF, Marius
Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 22.01.2020: Budgetmøde med rådmanden. JWS.
Den 22.01.2020: Møde vedr. fusionsprocessen i Aarhus V. JWS og Marius Lindersgaard.
Den 22.01.2020: Regionalt TR-møde vedr. periodeforhandlingen om arbejdstid.
JWS og DRF.
Den 23.01.2020: Arbejdsmiljøtræf for arbejdsmiljøgrupperne i Aarhus Kommune. JWS og Michael Rønne.
Den 23.01.2020: FH’s uddannelsesmøde. DRF.
Den 27.01.2020: Formøde med borgmesterens Afd. vedr. mødet mellem
DKF/AC og BA den 4. februar. JWS.
Den 27.01.2020: Kvartalsmøde med rådmand og direktør for Børn og Unge.
JWS.
Den 27.01.2020: Faglig klub, Hasle Skole. JWS.
Den 28.01.2020: Møde med Pædagogik og Forebyggelse, B&U. JWS og DRF.
Den 29.01.2020: Møde DKF’s FU. JWS og Michael Rønne.
Den 29.01.2020: Årsmøde i ÅLF Seniorklub. JWS og DRF.
Den 29.01.2020: Temadrøftelse i Aarhus Kommunes økonomiudvalg vedr.
’Styrket fokus på værdi for borgeren’. JWS.
Den 29.01.2020: Møde vedr. lokal FH struktur i Aarhus. JWS.
Den 30.-31.01.2020: Børn og Unge Topmøde i Aalborg. JWS og DRF.
Den 31.01.2020: Faglig klub, Engdalskolen. JWS.
Den 03.02.2020: Møde med Aarhus Skolelederforenings bestyrelse. JWS og DRF.
Den 03.02.2020: Forhandlingsmøde om Forhåndsaftalen. JWS, DRF, Marius
Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 03.02.2020: Møde HMU’s FU. JWS.
Den 03.02.2020: Møde ’Forum for lempelse af Fælles Mål. DRF.

Den 03.02.2020: Medlemsmøde for børnehaveklasselederne. JWS, DRF, Marius
Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 04.02.2020: Møde mellem DKF/AC og BA. JWS og Michael Rønne.
Den 04.02.2020: Inspirationsoplæg om STEAM i et 0-18 års perspektiv. DRF.
Den 05.02.2020: Ekstraordinær kongres i Danmarks Lærerforening.
Den 06.02.2020: Møde UDPOLFO. DRF.
Den 06.02.2020: Møde med TR og TRS, Søndervangskolen. JWS og Marius Lindersgaard.
Mulighed for, at styrelsen kan deltage i mødet den 20. januar vedr. læringsplatforme. DRF afsøger.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Konsulent Michael Rønne efterspørger hjælp til afvikling af arbejdsmiljødagen.
ARS tager opgaven.
Der har været afholdt AMR-netværksmøde.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Mulighed for spisning i forbindelse med foredrag mandag den 20. januar. Der
var opbakning til forslaget.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

11. Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes tirsdag den 21. januar 2020.
Dagsordenspunkter - se årshjulet

12. Eventuelt.
I forhold til referat fra den 19. december 2020 ønsker CI ført til referat, at der under
punktet ‘Aktuel orientering’ burde være tydeliggjort, at der i invitationen fra
borgmesteren indgik en reference til Teach First i relation til den stigende
akademikerarbejdsløshed i Aarhus kommune. Og at dette gav anledning til en
diskussion i styrelsen om, hvorvidt ÅLF skal tage medansvar for den stigende
akademikerledighed i kommunen eller ej og formandens rolle som formand for
henholdsvis ÅLF og DKF.

Dorthe Ryom Fisker

